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L’amor en el matrimoni
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Aquest és el títol del capítol IV de la carta del Papa que enguany vaig comentant. En aquest apartat, el Sant Pare ofereix a tots els esposos i a tots els joves que es preparen per
al matrimoni una reflexió profunda, assequible i útil sobre
l’amor. Perquè crec que aquest capítol els pot fer un gran bé,
vaig demanar a la Delegació diocesana de Pastoral Familiar
que el publiqués per a distribuir-lo gratuïtament i fomentar, d’aquesta manera, la seva lectura i aprofundiment.
El Papa comença el capítol dient “que no podrem encoratjar un camí de fidelitat i de donació recíproca si no estimulem el creixement, la consolidació i l’aprofundiment
de l’amor conjugal i familiar” (AL 89). Hem de reconèixer
que des de sempre els homes i les dones ens hem preparat molt per a la professió i poc per a la vocació. Som molt
competents laboralment i ho som poc en l’art d’estimar.
El Sant Pare, conscient d’aquest dèficit i de les seves conseqüències en el matrimoni i en la família, ofereix una
reflexió que ajudarà a molts esposos a adonar-se de la
grandesa i la bellesa de l’amor i de la necessitat d’un procés de creixement per aconseguir una relació conjugal
més autèntica i més plena.

l’amor segons Sant Pau (1Co 13, 4-7) que farà bé també
als que som cèlibes. Abans de proposar una aplicació
concreta de cada qualitat a l’amor conjugal, ofereix una
reflexió importantíssima per a l’exercici de l’amor en la
vida ordinària de tot cristià.
Per tot això, us demano que agafeu un exemplar d’aquesta publicació i el llegiu amb actitud de revisar-vos. Demano especialment que feu aquest treball els esposos i
aquells joves que desitgeu casar-vos i formar una família. Per a tots serà un exercici quaresmal profitós. Si no
trobeu exemplars a les parròquies perquè hem fet curt,
demaneu-li al rector que n’aconseguirà més.

El text regalima la saviesa d’un pastor que ha escoltat a
moltes persones i ha contemplat llur relació a la llum de
la Paraula de Déu. Es nota que en l’escolta, el diàleg, la reflexió i l’oració ha anat identificant els tresors de l’amor
entre els esposos i, també, els dèficits i les dificultats que
massa sovint els assetgen. He retrobat molts dels consells que jo mateix, al llarg dels anys de ministeri, he donat a persones en dificultat i a joves parelles desitjoses
de casar-se o de créixer en la seva relació matrimonial.
Aquest capítol, a més, ofereix, especialment en les seves primeres pàgines, una reflexió sobre les qualitats de
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